Vintereventyr i Abu Dhabi med Landström Golf Academy
Westin Abu Dhabi | 31. jan - 7. feb 2022
Velkommen til spektakulære Abu
Dhabi. Du bor på tophotellet The
Westin Abu Dhabi, med udsyn til
18. hul på Abu Dhabi Golf Club.
Her er du tæt på det meste, og alt
holder højeste standard.

De Forenede Emirater

Perfekot gvegojrlf i

e!
verdensklass

Abu Dhabi GC er verdenskendt for sit imponerende falkeformede klubhus
og for at Europatouren har haft den som fast bane til HSBS Championship.
Tourspillerne elsker banen, men den er ligeså god for middelgolferen, da
den har flere forskellige tees, som gør banen menneskelig. Finishen giver
sublime greens og bolden føles næsten tee’et op på de perfekte fairways
Saadiyat Beach GC er designet af Gary Player og ligger idyllisk på
Saadiyat øen, som ligger omkring 10 kilometer fra Abu Dhabi centrum.
Banen åbnede i 2010 og snor sig igennem en saltvandslagune, linksagtige
sandklitter, søer og strategisk velplacerede bunkers.
Yas Links er ranket som den bedste bane i UAE, hvilket ikke siger så lidt!
Den ligger idyllisk med mange huller ud til en smuk lagune med udsigt til
Abu Dhabi i det fjerne. Se frem til en golfoplevelse i verdensklasse!
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa er et fantastisk hotel med
rummelige værelser og balkon med udsigt til banen. Det gastronomiske
niveau er højt og alt er centreret - du tager elevatoren ned, og går direkte
ud på golfbanen. Blot et kvarter væk, ligger Yas Island, kendt for Yas Links
Golf og forlystelsesparken ”Ferrari World”. Der er også blot et kvarter ind til
fashionable Abu Dhabi by med masser af spændende seværdigheder.

REJSEN INKLUDERER:
•
•
•
•

•

•
•
•

Fly København-Dubai t/r (Emirates)
Transport af 30 kg bagage
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Westin Abu Dhabi***** med
halvpension
5 runder golf inkl. buggy og
transfers (2 x Abu Dhabi GC, 2 x 		
Saadiyat, 1 x Yas Links)
Transfer hotel - golfbaner t/r
Adgang til Saadiyat Beach Club
Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

TILLÆG:

Enkeltværelse:

3.500,-

Velkommen!
Dorthe og Magnus, Landström Golf Academy

15.995,-

Information
www.golfplaisir.dk/landstrom-abudhabi

Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:

Golf Plaisir			
Kenneth Bloch-Egendal		

35 20 19 19 | kbe@golfplaisir.dk		

Pris per person

Landström Golf Academy		

Dorthe og Magnus Landström

60 12 98 23 | info@landstrom-golfacademy.com

